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ค าน า 

 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๙      ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินการ ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  
ดังนี้   (๑)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานและโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รฐัวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒)  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน    และระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น          การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
     ดังนั้น    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว    องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน      จึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น    เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๒   ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน    ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เล่มนี้  จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอนและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
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สารบัญ 
 

ค าน า 
ส่วนที่  ๑  บทน า                  หน้า

      
                บทน า                                                                                                 ๑ 

วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน                                                                  ๖ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน                                                             ๗ 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน                                                       ๗ 

   แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน                                                         ๗ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                                                                  ๘ 

 
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม                                                                                หน้า 
                    

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน                            ๑๐ - ๑๖ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน                                 ๑๗ - ๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๑- 

บทน า 
ข้อมูลทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน      ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙   การจัดรูปองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
หนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  จึงนับเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาลได้มีการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง     เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่นตนเอง  เพ่ือให้สนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และยังเป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็น
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 ๑.๑  ที่ตั ง 
  ทิศเหนือ จด ต าบลอุโลกสี่หมื่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
    จด ต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
    จด ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี                         
                     ทิศใต ้  จด เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันออก จด ต าบลดอนชะเอม  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
    จด ต าบลท่ามะกา  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันตก  จด ต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 ๑.๒  จ านวนเนื อที่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  ๕๐.๒๗  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น 
เนื้อท่ีประมาณ  ๓๑,๔๑๘  ไร่ 
 

          ๑.๓  ภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ า  โดยมีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านทางทิศตะวันตก  บริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่อบต.  เป็นถนนสายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี  มีคลองส่งน้ าระบบชลประทานกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่  สภาพ
พ้ืนที่โดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับการท าการเกษตรกรรมเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ  และสะดวกสบายพอสมควรในการคมนาคมทางรถยนต์ 
 



 

 

-๒- 
 ๑.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  มีจ านวนหมู่บ้าน  ๑๖  หมู่บ้าน 
  จ านวนหมู่บ้านในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน  ประกอบด้วย 
  หมู่ที่  ๑  บ้านส านักคร้อ 
  หมู่ที่  ๒  บ้านส านักคร้อ 
  หมู่ที่  ๓  บ้านท่าสาร 
  หมู่ที่  ๔  บ้านเก้าหลัง 
  หมู่ที่  ๕  บ้านสนุ่น                                                                                                                                                                                           
  หมู่ที่  ๖  บ้านตะคร้ าเอน 
  หมู่ที่  ๗  บ้านหนองตาแพ่ง 

หมู่ที่  ๘  บ้านรางกระต่าย 
หมู่ที่  ๙  บ้านหนองขี้แรด 

  หมู่ที่  ๑๐ บ้านหนองรี 
  หมู่ที่  ๑๒ บ้านห้วยท่านั่ง 

หมู่ที่  ๑๓ บ้านหนองมะพลับ 
หมู่ที่  ๑๔ บ้านสันติสุข 

  หมู่ที่  ๑๕ บ้านรวมใจพัฒนา 
หมู่ที่  ๑๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ 
 

 ๑.๕  ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล 
  จ านวนเทศบาล  ๑  แห่ง  คือ  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 
 
 ๑.๖  จ านวนประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น  ๑๓,๘๗๒  คน  เป็นชาย  ๖,๗๖๔  คน  หญิง  ๗,๑๐๘  คน  มีความหนาแน่นจ านวน
ครัวเรือน  ๔,๓๙๒  ครัวเรือน 
 
๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๒.๑  อาชีพ 
  อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน  มีอาชีพท าไร่  ท านา  ท าสวน  ปลูกอ้อย  
ปั้นอิฐ  นอกจากนี้ยังมีการค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 



 

 

-๓- 
 ๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
               -   ธนาคาร      - แห่ง 
  -   โรงแรม     ๑ แห่ง 
  -   ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    ๔ แห่ง 
  -   โรงงานอุตสาหกรรม    ๕ แห่ง 
  -   โรงสี      ๑ แห่ง 
  -   โรงงานผลิตปุ๋ย              ๑๐ แห่ง 
  -   ตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือก      ๑ แห่ง 
 
๓.  สภาพทางสังคม 
 ๓.๑  การศึกษา 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓ แห่ง 
  -   โรงเรียนประถมศึกษา  ๕ แห่ง 
  -   โรงเรียนมัธยมศึกษา  - แห่ง 
  -   โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง 
  -   โรงเรียนสถาบันชั้นสูง  - แห่ง 
  -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน      ๑๕ แห่ง 
 
 ๓.๒  สถาบันและองค์กรทางการศึกษา 
  -   วัด/ส านักสงฆ์   ๓ แห่ง 
  -   มัสยิด   - แห่ง 
  -   ศาลเจ้า   - แห่ง 
  -   โบสถ ์   - แห่ง 
 
 ๓.๓  การสาธารณสุข 
  -   โรงพยาบาลของรัฐขนาด  - เตียง ๑ แห่ง 

-   สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน   -   แห่ง 
-   สถานพยาบาลเอกชน     - แห่ง 
-   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    -   แห่ง 

  -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  ๑๐ 



 

 

-๔- 
 
 ๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  สถานีต ารวจ      ๑  แห่ง 
  -  สถานีดับเพลิง      ๑  แห่ง 
  -  ป้อมต ารวจ      ๒ แห่ง 
 
๔.  การบริการพื นฐาน 
 ๔.๑  การคมนาคม   

การคมนาคมภายในต าบลตะคร้ าเอนระหว่างหมู่บ้านด้วยกัน  มีถนนลาดยางเชื่อมต่อทุกหมู่บ้านและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตามชุมชนหนาแน่น  แต่ยังมีลักษณะของถนนที่เป็นลูกรังมีอยู่ในบางพ้ืนที่จึงต้องท าการพัฒนาจ านวน
เส้นทางท่ีเป็นถนนลูกรัง ให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไป       

                                                                                                                        
๔.๒  การโทรคมนาคม 

  -   ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข    -     แห่ง 
  -   สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ    -     แห่ง 
 
 ๔.๓  การไฟฟ้า 
  หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้เข้าถึงจ านวน  ๑๕  หมู่บ้านและจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน  ๑๓,๗๓๕  คน 
 

๔.๔  แหล่งน  าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า , ล าห้วย              -   แห่ง 
-  บึง , หนองและอ่ืน ๆ                       ๑ แห่ง 
 

 ๔.๕  แหล่งน  าที่สร้างขึ น 
           -  ฝาย                - แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น            ๒๙ แห่ง 
  -  อ่ืนๆ (ประปาหมู่บ้าน)           ๒๑ แห่ง 
  -  คลองส่งน้ า                                  ๑๐        แห่ง 
 
 



 

 

-๕- 
 

๕.  ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 ๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ 
  -  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน  จะมีลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่และมีน้ าในบึง  จึงท าให้
ประชาชนสามารถสูบน้ าไปใช้ในการเกษตรได้ 
 
 ๕.๒  มวลชนจัดตั ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน   ๑๕ คน 
  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ   ๒๐ คน 
  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ           - คน 
  -  อปพร.    ๗๐ คน 
  -  ตชต.ต าบลตะคร้ าเอน   ๑๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๖- 
 

วัตถุประสงค์แผนการด าเนินงาน 
๑.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการด าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ตะคร้ าเอน  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
๓.  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการพัฒนา  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกราย 

ละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ในแผนการด าเนินงาน 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร 
 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ๑.๒  แผนงานงบกลาง 

 ๒.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
       ๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
       ๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๓.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข 
       ๓.๑  แผนงานสาธารณสขุ 
 ๔.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
       ๔.๑  แผนงานการเกษตร 
 ๕.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคมนาคม 
       ๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๖.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา 
       ๖.๑  แผนงานการศึกษา 
 ๗.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
       ๗.๑  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 
 
 



 

 

-๗- 
 
ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการ  
ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖   การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ   ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ   ที่ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่พิจารณา
ร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในอย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘   และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ  ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมภิาค  รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ   ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น        การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการ
ด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

๑.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน  (Action  Plan) 
๒.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
๔.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินงานในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 



 

 

 
-๘- 

 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

๑. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
๕. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
๖. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ตามงบประมาณใน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

-๙- 
 

ส่วนที่  ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  นัน้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบโครงการ/กิจกรรม  ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งจะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน   ประสานงาน   และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะคร้ าเอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

-๑๐- 
 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ทีด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑  ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร      

     ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘ ๑๑.๙๔ ๓๗๘,๐๐๐ ๔.๑๑ ส านักปลัด 

     ๑.๒  แผนงานบริหารงานคลัง ๑ ๑.๔๙ ๔๐๐,๐๐๐ ๔.๓๔ ส านักปลัด 

รวม ๙ ๑๓.๔๔ ๗๗๘,๐๐๐ ๘.๔๕  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-๑๑- 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ทีด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่  ๒  ด้านพัฒนาสังคม      
     ๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๙ ๑๓.๔๓ ๖๑๐,๐๐๐ ๖.๖๒ ส านักปลัด 

     ๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๒ ๑๗.๙๑ ๕๕๐,๐๐๐ ๕.๙๗ ส านักปลัด 

     ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๔๙ ๓๐๐,๐๐๐ ๓.๒๖ ส านักปลัด 

รวม ๒๒ ๓๒.๘๓ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๑๕.๘๕  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-๑๒- 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ทีด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓  ด้านพัฒนาสาธารณสุข      
     ๓.๑  แผนงานสาธารณสขุ ๕ ๗.๔๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๙๕ ส านักปลัด 

รวม ๕ ๗.๔๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๙๕  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-๑๓- 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ทีด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔  ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
     ๔.๑  แผนงานการเกษตร ๕ ๗.๔๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑ ส านักปลัด 

รวม ๕ ๗.๔๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑  

 

 

 

 



 

 

 

 

-๑๔- 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ทีด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม      

     ๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน ๒๑ ๓๑.๓๕ ๕,๗๙๓,๐๐๐ ๖๒.๙๑ กองช่าง 

รวม ๒๑ ๓๑.๓๕ ๕,๗๙๓,๐๐๐ ๖๒.๙๑  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-๑๕- 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ทีด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๖  ด้านพัฒนาการศึกษา      

     ๖.๑  แผนงานการศึกษา ๒ ๒.๗๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑ กองการศึกษา 

รวม ๒ ๒.๗๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๗๑  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-๑๖- 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ทีด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๗  ด้านพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี      

     ๗.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ ๔.๔๘ ๕๐๐,๐๐๐ ๕.๔๓ กองการศึกษา 

รวม ๓ ๔.๔๘ ๕๐๐,๐๐๐ ๕.๔๓  

รวมทั งสิ น ๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๙,๒๑๑,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐  

 

 

 

 



 

 

-๑๗- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑  ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร   
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการปฏิบัติธรรม  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตพนักงาน 

 

จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๒ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

จัดอบรมโครงการคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  
สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน  ผูน้ ากลุ่ม
อาชีพ  อ่ืน ๆ 

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  
สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน  ผู้น า
กลุ่มอาชีพ  อ่ืน ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๔ โครงการฝึกอบรมวินัย  การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการท างาน 

 

จัดอบรมโครงการฝึกวินัย  การ
รักษาวินัยและความโปร่งใสในการ
ท างาน 

๔๕,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             



 

 

-๑๘- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑  ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร   
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

จัดอบรมโครงการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

 

ส านักปลัด             

๖ โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ  
ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็น
ทีม  

จัดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรม
บริการ  ทักษะการสื่อสารและการ
ท างานเป็นทีม  

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๗ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและ
สุขภาพแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  

จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๘ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

๒๓,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

    



 

 

 
-๑๙- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑  ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร   
๑.๑  แผนงานบริหารงานคลัง 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ระยะที่  ๓ 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ระยะที่  ๓ 

๔๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-๒๐- 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒  ด้านพัฒนาสังคม    
๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดอบรมโครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๒ โครงการตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยในอาคารสถานที่ราชการ 

จัดอบรมโครงการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยในอาคารสถานที่
ราชการ 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๓ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๔ โครงการฝึกทบทวน อปพร. จดัอบรมโครงการฝึกทบทวน    
อปพร. 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๕ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
อปพร. 

จัดอบรมโครงการเพ่ิมพูนความรู้ 
อปพร. 

๒๗๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

 
 



 

 

 
 

-๒๑- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒  ด้านพัฒนาสังคม    
๒.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน จัดอบรมโครงการให้ความรู้
ประชาชน 

๘๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๗ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๘ โครงการอบรมความรู้ขับข่ีปลอดภัย จัดอบรมโครงการความรู้ขับขี่
ปลอดภัย 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๙ โครงการอบรมให้ความรู้เด็กใน
โรงเรียนหรือประชาชนเกี่ยวกับภัย
ต่าง ๆ 

 

จัดอบรมโครงการให้ความรู้เด็กใน
โรงเรียนหรือประชาชนเกี่ยวกับภัย
ต่าง ๆ 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             



 

 

 
-๒๒- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒  ด้านพัฒนาสังคม   
๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ จัดอบรมโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

 

ส านักปลัด             

๒ โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนทบทวนพัฒนาท้องถิ่น 

 

จัดโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนทบทวน
พัฒนาท้องถิ่น 

๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ – ๑๖ ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

            

๓ โครงการฝึกอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าอิเลค
โทรนิคและเครื่องยนต์ 

จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพช่างซ่อม
ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคและเครื่องยนต์ 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๔ โครงการฝึกอาชีพส าหรับคนพิการ จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพส าหรับ
คนพิการ 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             



 

 

 
-๒๓- 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒  ด้านพัฒนาสังคม   
๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 

จัดอบรมโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนในเขต
อบต. 

ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๗ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 
 

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๙ โครงการสร้างรัก  สานสัมพันธ์  
ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจท าดี 

 

จัดอบรมโครงการสร้างรัก  สาน
สัมพันธ์  ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจ
ท าดี 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

 
 



 

 

 
-๒๔- 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒  ด้านพัฒนาสังคม   
๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

 

จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัว 

 

๑๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๑๑ โครงการอบรมประชาชน  รุ่นใหม่
จัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต  ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  ๒๕๖๒ 

โครงการอบรมประชาชน  รุ่น
ใหม่จัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๑๒ โครงการอบรมอาชีพเสริม  ลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี  ๒๕๖๒ 

โครงการอบรมอาชีพเสริม  ลด
รายจ่ายเพ่ิมรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  
๒๕๖๒ 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             



 

 

 
 

-๒๕- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒  ด้านพัฒนาสังคม   
๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ้าน
ให้กับผู้ยากไร้ 

 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
บ้านให้กับผู้ยากไร้ 

 

๓๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๒๖- 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓  ด้านพัฒนาสาธารณสุข   
๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

๑๕,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันหรือควบคุม
โรคระบาด 

จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
หรือควบคุมโรคระบาด 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๓ โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี 

จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

๖๕,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             



 

 

 
 

-๒๗- 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓  ด้านพัฒนาสาธารณสุข   
๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

 

จัดอบรมโครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ 

 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒๘- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔  ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
๔.๑  แผนงานการเกษตร 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝึกอาชีพเกี่ยวกับทางด้าน
การเกษตร 

 

จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพเกี่ยวกับ
ทางด้านการเกษตร 

 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๒ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๘๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

 

ส านักปลัด             

๓ โครงการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดอบรมโครงการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

๔ โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประชาอาสา  
พัฒนาแหล่งน้ า  ก าจัดผักตบชวา 

จัดอบรมโครงการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประชาอาสา  
พัฒนาแหล่งน้ า  ก าจัดผักตบชวา 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

 
 
 



 

 

-๒๙- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔  ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
๔.๑  แผนงานการเกษตร 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการใส่ใจครอบครัว  รั้วป้องกัน
โรค  เลือกบริโภคปลอดภัย 

 

โครงการใส่ใจครอบครัว  รั้ว
ป้องกันโรค  เลือกบริโภค
ปลอดภัย 

 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๓๐- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้อง
ถนนปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร 

 

จัดท าโครงการเพ่ิมความปลอดภัย
บนท้องถนนปรับปรุงงาน
วิศวกรรมจราจร 

 

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ – ๑๖ กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ๔ เชื่อมต าบลพระแท่น 
หมู่ที่ ๙ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ เชื่อม
ต าบลพระแท่น หมู่ที่ ๙ 

๓๐๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านชาตรี – ประปา หมู่ที่ 
๑๖ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านชาตรี – 
ประปา หมู่ที่ ๑๖ 

๒๐๔,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๖ กองช่าง             

 

 



 

 

-๓๑- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายชลอ หมู่ที่ ๙ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ชลอ หมู่ที่ ๙ 

๑๐๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ กองช่าง             

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายซั้น หมู่ที่ ๑ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ซั้น หมู่ที่ ๑ 

๑๓๒,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ กองช่าง             

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายเมือง หมู่ที่ ๑๔ 

จดัท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
เมือง หมู่ที่ ๑๔ 

๓๘๔,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๔ กองช่าง             

 
 
 
 



 

 

-๓๒- 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมใจ หมู่ที่ ๒ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สมใจ หมู่ที่ ๒ 

๒๖๑,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสุชิน หมู่ที่ ๑ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สุชิน หมู่ที่ ๑ 

๘๑,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ กองช่าง             

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่กวย หมู่ที่ ๑ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผู้ใหญ่กวย หมู่ที่ ๑ 

๑๘๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ กองช่าง             

 
 

 



 

 

-๓๓- 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ชีพ หมู่ที่ ๑๓ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผู้ใหญ่ชีพ หมู่ที่ ๑๓ 

๓๘๔,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๓ กองช่าง             

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ หมู่ที่  

๑๒ 
 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ หมู่ที่ ๑๒ 
 

๒๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๒ กองช่าง             

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที่ ๒ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุง
สิงห์ หมู่ที่ ๒ 

๑๒๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

 
 



 

 

-๓๔- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม   
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 

 

๑๔๔,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๒ กองช่าง             

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บ้านทรัพย์เมือง
ทอง  หมู่ที่ ๑๕ 
 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้านทรัพย์เมืองทอง  หมู่ที่ 
๑๕ 
 

๓๘๔,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๕ กองช่าง             

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บ้านพฤกษา   
หมู่ที่ ๑๖ 
 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้านพฤกษา   หมู่ที่ ๑๖ 
 

๑๙๒,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๖ กองช่าง             



 

 

 

-๓๕- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม    
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลอง – แทงค์
น้ าประปา หมู่ที่ ๓ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลอง – แทงค์น้ าประปา หมู่ที่ ๓ 

๔๘๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ กองช่าง             

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายเลียบคลอง ๒R๒L  
หมู่ที่ ๘ 
 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภาย
เลียบคลอง ๒R๒L  หมู่ที่ ๘ 
 

๓๙๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๘ กองช่าง             

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองท่าสาร – 
ตะคร้ าเอนฝั่งขวา หมู่ที่ ๖ 
 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองท่าสาร – ตะคร้ าเอนฝั่ง
ขวา หมู่ที่ ๖ 
 

๓๙๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง             



 

 

-๓๖- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านพัฒนาคมนาคม    
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองท่าสาร – บาง
ปลาฝั่งขวา หมู่ที่ ๕ 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองท่าสาร – บางปลาฝั่งขวา 
หมู่ที่ ๕ 

๓๙๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง             

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองสามซ้ายซอย ๕
หมู่ที่ ๑๐ 
 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองสามซ้ายซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ 
 

๓๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๐ กองช่าง             

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองตาแพ่ง – ดอน
ชะเอม หมู่ที่ ๗ 
 

จัดท าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ตาแพ่ง – ดอนชะเอม หมู่ที่ ๗ 
 

๓๙๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ กองช่าง             

 



 

 

 
-๓๗- 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๖  ด้านพัฒนาการศึกษา   
๖.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

จัดอบรมโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

กองการศึกษา             

๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภา
เด็ก 

 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็ก 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
ตะคร้ าเอน 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

-๓๘- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๗  ด้านพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   
๗.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 

 

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

กองการศึกษา             

๒ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

 

กองการศึกษา             

๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
ตะคร้ าเอน 

 

จัดงานการแข่งขันกีฬาต าบล
ตะคร้ าเอน 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. 
ตะคร้ าเอน 

 

กองการศึกษา             

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------- 
 

  เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน   
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
ดังนั้น  อาศัยตามความในข้อ  ๒๖  ( ๒ )  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  

       
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน   จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายส ารวย  อินทร์นะนิสา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


